cyjnym (a tylko celom statutowym biblioteki
„otwartej” - patrz art. 28 pkt 1 ustaw y'),
3. Kopiowanie nie może być systematyczne i w wielu
egzemplarzach, każda kopia wykonywana dla
użytkownika musi mieć konkretnego określonego
zleceniodawcę (patrz: art. 23 ustaw y'),
4. Zamówienia kopii w ramach wypożyczeń między
bibliotecznych muszą dokładnie określać, kto
jest zamawiającym oraz ściśle wskazywać przed
miot kopiowania.
Korzystanie przez bibliotekę z prawa dozwolone
go użytku chronionego utworu wymaga w Stanach
Zjednoczonych przestrzegania określonych zasad:
1) licencja dotyczy tylko niektórych bibliotek,
tych, które mają charakter publicznych, otwartych
dla użytkowników,
2) kopiowanie wykonywane jest „non profit”, po
cenie własnych kosztów biblioteki,
3) kopie materiałów bibliotecznych wykonywane
dla potrzeb biblioteki muszą stać się własnością
biblioteki, muszą być zaewidencjonowane, włączone
do zbiorów bibliotecznych (kopie utworów szczegól
nie chronionych),
4) kopie materiałów bibliotecznych wykonywane
dla użytkowników (wyraźnie określonych, co naj
mniej z imienia i nazwiska) można sporządzać wy
łącznie na ich wyraźne żądanie,
5) kopie, o których mowa powyżej, w punktach 4.
i 5. można sporządzić tylko w jednym egzemplarzu,
a każda kopia staje się własnością zamawiającego,
użytkownika.
Autor przywołuje w swoim artykule jeszcze sekcję
109 art. 17 Kodeksu. Są to postanowienia po
dobne do ,.naszych”, do art. 28 pkt 1 ustaw y1,
stanowiące o prawie bibliotek do nieodpłatnego
wypożyczania swoim użytkownikom książek, bro
szur, czasopism, fotografii, taśm wideo i magneto
fonowych, CD i D VD . Biblioteki te mogą także
sprzedawać zbędne pozycje, ale tylko na zorganizo
wanych imprezach, na oficjalnych wyprzedażach.
Bibliotekom wolno także wynajmować poszczególne
wartościowe części swoich zbiorów innym biblio
tekom, muzeom.
Autor omawianego artykułu zwraca uwagę na
znaczenie umów licencyjnych regulujących zasady
korzystania z mediów elektronicznych. Umowy te
mogą wprowadzać określone ograniczenia. Z zasady
umowy te upoważniają biblioteki do udostępniania
dzieł wyłącznie swoim stałym czytelnikom, tym
użytkownikom, którzy są bibliotekarzom dobrze
znani i od dłuższego czasu korzystają z usług biblio
teki.
*

Przekazując te uwagi, informacje o zasadach
obowiązujących w państw ach U nii Europej
skiej 6 i w Stanach Zjednoczonych 10, wierzę, że
okażą się one użyteczne w dyskusjach nad
nowym kształtem ustawy o prawie autorskim.
A do kolegów bibliotekarzy kieruję apel: B roń

my praw bibliotek, praw naszych użytkow
ników. Brońm y licencji ustawowych. Brońmy
przepisów o dozwolonym użytku chronionych
utworów. Takie przepisy obowiązują w E uro
pie Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych,
w wielu innych krajach, które nie tolerują
„piractwa”, dobrze chronią osobiste i m ająt
kowe praw a autorów.
Bolesław H ow orka je s t em erytow anym dyrektorem
Biblioteki Głównej Akadem ii M edyczn ej w Poznaniu
i radcą prawnym.
PRZYPISY:
1 U staw a z dnia 4 lutego 1994 r. o praw ic autorskim i prawach
pokrewnych. T ekst jednolity: Dz. U. 2000 r. N r 80, poz. 904.
1 B. H ow orka; Prawo autorskie w działalności bibliotekarskiej. W ar
szawa: Wydaw. SBP, 1997, s. 37-38. « N a u k a - D ydaktyka P raktyka » .
3 A kt paryski K onwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich
i artystycznych sporządzony w Paryżu dnia 24 lipca 1971 r.
stanowi załącznik do D ziennika U staw z 1990 r. N r 82, poz. 474.
T ekst K o nw cnqi został przedrukow any w pow ołanym tu utw o
rz e 2 na s. 145-180.
4 Pierwszy dokum ent przystąpienia. Dz. U. z 1990 r. N r 82,
poz. 475.
3 D rugi dokum ent przystąpienia (oświadczenie rządowe). Dz. U.
z 1994 r. N r 104, poz. 507.
6 C. O ppenhcira: The legał and regulatory environment fo r electronic Information. Sccond cd. Infonortics in - depth BrieOngs.
Calnc - W iltshirc 1995.
7 B. H ow orka: Prawo autorskie - Konwencja berneńska i polska
ustawa. „Przcgl. BiblioL” 1997 n r 2/3 s. 175-188.
* A. Law lcn Court says no to copying articles. „Science", 1994,
vol. 266, s. 1315.
9 K. Dcmpsey: Pondering Fair Use. .C o m p u ter in L ibrary" 2002,
5, vol. 22, s. 6.
10 G . H . Pike: The Delicate Dance o f Databases licences. Copyright,
and Fair Use. „C om puter in Library” 2002, 5, vol. 22, s. 12-14,
63-64.

Krzysztof Zioło

Wykształcenie bibliotekarskie
a potrzeby bibliotek wyższych
uczelni technicznych

Uniwersyteckie kształcenie bibliotekarzy
doprow adziło do sytuacji, w której zdecydowa
na większość zatrudnionych obecnie w biblio
tekach pracowników to humaniści. Niezwykle
dynamiczny rozwój technik informatycznych
spowodował rewolucję w technologii inform a
cyjnej. W efekcie konieczność asymilacji po
stępu technicznego w bibliotekach oraz coraz
większe w ym agania czytelników doprowadziły
do stopniowego uwzględniania w reform ow a
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nych program ach studiów wiedzy o nowych
mediach, technologiach informacyjnych, kom 
puterach, sposobach zarządzania informacją
oraz o zarządzaniu i m arketingu. Proces ten
daleki jest od zakończenia, tak że aktualna
sytuacja jest bardzo zróżnicow ana '■2. W k ra
jach rozwiniętych dodatkow ym i czynnikam i
wymuszającymi zmiany w program ach kształ
cenia jest rosnąca konkurencja na rynkach
usług edukacyjnych i informacyjnych. W na
szym kraju nie m ożna mówić o konkurencji na
tych rynkach, gdyż liczba kandydatów na stu
dia ciągle jeszcze znacznie przekracza liczbę
oferowanych miejsc, a popyt na usługi infor
macyjne jest jeszcze niewielki Pomimo intensyw
nie prowadzonych prac aktualny stan organiza
cji szkolnictwa bibliotekarskiego nie jest zadowa
lający, a niewielkim pocieszeniem jest fakt, że
podobnie oceniana jest sytuaq'a w krajach roz
winiętych 2' 3. Z punktu widzenia bibliotek wyż
szych uczelni technicznych sytuacja jest jeszcze
bardziej skom plikow ana. Biblioteki te stano
wią specyficzną grupę bibliotek akademickich,
o czym decydują następujące czynniki4:
I. Posiadają specyficzne zbiory:
• zbiory podstaw ow e stanow i literatura z dzie
dziny nauk technicznych;
• zbiory specjalne obejmują: normy, patenty
oraz literaturę firmową (katalogi, inform a
tory, przewodniki),
• zbiory o charakterze uzupełniającym to li
teratu ra zw iązana z rozszerzaniem pola edu
kacji w dziedzinach nietechnicznych, a więc
dotycząca przykładowo: ekonomii, orga
nizacji i zarządzania, socjologii, języków
obcych.
II. Proces opracow yw ania rzeczowego tych
zbiorów wym aga znajomości wszystkich dzie
dzin (głównie technicznych) będących przed
miotem gromadzenia.
III. Proces udzielania informacji oraz opra
cowywania kwerend również wymaga znajo
mości wszystkich dziedzin będących przedm io
tem gromadzenia.
IV. L iteratura techniczna w znacznej części
publikow ana jest w językach obcych, co wy
m aga znajomości języków obcych - technicz
nych ta k przy grom adzeniu i opracowywaniu
rzeczowym zbiorów, ja k i w informacji nauko
wo-technicznej.
V. Cechą charakterystyczną tych zbiorów
jest szybki proces starzenia się i dezaktualizacji
zawartości. W ym aga to prow adzenia ciągłego
procesu selekcji zbiorów. T utaj, w przeciwień
stwie do bibliotek uniwersyteckich najcenniej
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sze są nowe pozycje, a stare często stanowią
tylko zbędny balast. Często, ale nie zawsze!
T ak więc proces selekcji wymaga dobrej orien
tacji w aktualnej sytuacji w każdej z dziedzin
będących przedm iotem zainteresow ania macie
rzystej uczelni.
VI.
Inform acja naukow o-techniczna jest
ściśle związana z dobrą orientacją w różnych
działach nauk technicznych, z których każda
posiada swój własny język i świat pojęć. N ie
zbędna jest też orientacja w zasadach obsługi
technicznej oraz specyfice ogromnej ilości
ogólnych i specjalizowanych baz danych (CD,
Internet, telefax), tak bibliograficznych, jak
i pelnotekstowych oraz w czasopismach elek
tronicznych.
D la zaspokojenia potrzeb i oczekiwań bi
bliotek akadem ickich wyższych uczelni tech
nicznych (podobne potrzeby zgłaszają „niehumanistyczne” biblioteki PAN), wynikających
z przedstawionych czynników, kształcenie bi
bliotekarzy pow inno spełniać następujące do
datkow e wymagania:
- zapewniać ogólną znajom ość poszczegól
nych dziedzin nauk technicznych;
- zapewniać znajom ość co najmniej dwóch
języków obcych technicznych, w tym języka
angielskiego - w zastosow aniu do konkretnych
dziedzin nauk technicznych;
- zapewniać znajom ość źródeł informacji
z dziedziny nauk technicznych.
Porów nanie wiedzy i um iejętności nabyw a
nych w trakcie tradycyjnych studiów bibliotekoznawczych z przedstaw ioną powyżej
specyfiką bibliotek akadem ickich wyższych
uczelni technicznych obrazuje rozbieżności po
między potrzebam i a przygotowaniem absol
wentów do ich zasp o kojenia5. Powszechnie
uświadam iane uw arunkow ania prow adzą do
zmiany w ym agań stawianych współczesnym
bibliotekarzom i pracow nikom informacji
naukowo-technicznej. Najważniejsze spośród
nowych wymagań m ożna sformułować nastę
pująco:
1) znajom ość nowych technologu inform a
cyjnych i nowych nośników informacji;
2) znajomość zarządzania informacją i za
sobam i biblioteki;
3) znajomość podstaw dydaktyki i socjologii;
4) znajomość m etod zarządzania instytu
cjami i zespołami ludzkimi;
5) znajomość podstaw m arketingu;
6) znajom ość podstaw analizy jakościowej
i ilościowej świadczonych usług;
7) znajom ość języków obcych.

P onadto, w oparciu o nabyw aną wiedzę,
zbiorów bibliotek publicznych i szkolnych.
adept bibliotekoznaw stw a powinien mieć wy
Studia te powinny trwać od 3 do 4 lat i być
robione w trakcie studiów i praktyk dobre
połączone z trw ającą co najmniej pół roku
umiejętności praktycznego wykorzystywania
prak tyką we wszystkich oddziałach dużej bi
zdobytej wiedzy. I tu należy zwrócić uwagę na:
blioteki. Absolwenci pow inni stanowić nie
a) nawyk łączenia wiedzy z różnych dzie mniej niż 80-90% ogółu absolwentów.
dzin z wiedzą ściśle bibliotekoznawczą;
2. Studia II stopnia (magisterskie) - absol
b) um iejętność pracy zespołowej;
wenci pow inni być w pełni przygotow ani do
c) potrzebę i umiejętność perm anentnego
spełniania wymagań bibliotek akademickich
sam okształcenia;
i naukowych, w tym do pełnienia funkcji
d) kom unikatyw ność (łatwość nauczania
kierowniczych. Studia te pow inny umożli
i tłumaczenia);
wiać uzyskanie jednej z następujących spe
e) łatwość nawiązywania kontaktów i roz cjalizacji:
wiązywania problem ów międzyludzkich;
• specjalizacja „hum anistyczna”, z przeznacze
niem do pracy w bibliotekach grom adzących
f) umiejętność tw orzenia i wprow adzania
zbiory typu uniwersalnego. T u powinny wy
w życie m odeli organizacyjnych.
stępować podspecjalizacje, takie jak np.: in
Przedstaw ione powyżej nowe w ym agania
nie są uwzględniane w trakcie trwającej re
form acja naukow a, ochrona i konserwacja
księgozbiorów itp.
organizacji studiów bibliotekoznawczych i p ra 
• specjalizacja „techniczna”, z przeznaczeniem
ktycznie nie biorą pod uwagę niczego, co
do pracy w bibliotekach grom adzących
prow adziłoby do spełnienia oczekiwań biblio
zbiory typu technicznego oraz do pracy
tek wyższych uczelni technicznych. Obecnie
w ośrodkach informacji naukow o-technicz
nadzieję m ożna pokładać jedynie w nabyw aniu
nej. Specjalizacja ta wymaga ścisłej współ
w trakcie studiów postulow anej umiejętności
pracy z uczelniami technicznymi, np. w for
perm anentnego sam okształcenia, ale czas na
mie studiów łączonych na konkretnych
bywania pożądanych um iejętności jest w tych
wydziałach tych uczelni.
w arunkach nieproporcjonalnie długi, co jest
niekorzystne tak dla biblioteki, ja k i pracow  • Specjalizacja „biblioteczna”, z przeznacze
niem dla absolw entów studiów inżynier
nika.
skich, którzy znajdowaliby zatrudnienie
D o ta k sform ułowanego zespołu wymagań
jak o specjaliści dziedzinowi w bibliotekach
wyższych uczelni technicznych należy jed n ak
grom adzących zbiory typu technicznego
podejść krytycznie, gdyż spełnienie ich wszyst
(alternatywa dla specjalizacji „technicznej”).
kich wym aga pozyskiwania bardzo uzdolnio
• Specjalizacja „organizacji i zarządzania”
nych kandydatów do zaw odu bibliotekarza.
z przeznaczeniem do pracy związanej z za
Tymczasem prestiż zaw odu bibliotekarza oraz
rządzaniem i m arketingiem w dużych bi
związane z nim apanaże nie są w stanie przy
bliotekach.
ciągać odpowiedniej liczby takich kandyda
N a studia te pow inny być przyjmowane
tów. Należy wziąć również pod uwagę fakt, że
zakres i poziom wymagań będą zależeć w zna w pierwszej kolejności osoby pracujące po
ukończeniu studiów I stopnia przez kilka lat
cznym stopniu od typu biblioteki i jej roli
w dużych bibliotekach, ze skierowaniem na
w środow isku (nie m a potrzeby, aby każdy
konkretną specjalizację. W przypadku spe
absolw ent znał się na wszystkim). T ak więc
cjalizacji „bibliotecznej” inżynierowie też po
podstaw ow ym postulatem jest zdecydowane
winni przepracow ać kilka lat w swoim
zróżnicowanie studiów. A mianowicie:
1.
Studia I stopnia (licencjackie) - zawód pierwszym zawodzie. Studia te pow inny trwać
od 1 do 2 lat, a absolwenci powinni stanowić
bibliotekarza jest zawodem praktycznym z na
nie więcej ja k 10-20% ogółu.
stawieniem na usługi, a nie na pracę naukową.
3. Studia HI stopnia (doktoranckie) - po
W efekcie absolwent powinien posiadać wiedzę
winny przygotowywać pracow ników nauko
w arsztatow ą, obejm ującą przede wszystkim
wych na potrzeby uniw ersytetów i bibliotek
technikę biblioteczną, podstaw y pedagogiki
naukowych.
i socjologii oraz znać języki obce. Studia te
powinny umożliwiać pracę w podstawowych
oddziałach, takich ja k wypożyczalnie, czytelnie
Dr inż. K r z y s z to f Z ioło je s t zastępcą dyrektora
i m agazyny wszelkiego typu bibliotek oraz
B iblioteki Głównej P olitechniki Śląskiej.
(ziolo® bibgl.polsl.gliwice.pl)
w oddziałach grom adzenia i opracow ania
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